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Royndarloyvi eftir krabba í føroyskum sjógvi

Eigari:
Skip:
Kallimerki:
Havnakenningarmerki:

Sp/f Deep C Fishing
BORÐOYARNES
XPPE
KG 183

Gildistíð:

Frá: 18.11.2020
Til: 31.12.2020

Hetta royndarloyvið er latið samsvarandi ásetingum í § 50 í løgtingslóg nr. 152 frá 23. desember 2019
um sjófeingi, við møguligum seinni broytingum.
Loyvið heimilar royndarveiðu og áleggur skyldur og treytir, sum ásett í loyvinum.
Veiðirættindi:

Fiskaslag
Royndarveiða:
Fiskileið:

Reiðskapur:

Teinar/rúsur

Reyðkrabbi
fiskidagar
Uttanfyri 12 fjórðingar

Ulla Svarrer Wang
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Síða 1

FISKIMÁLARÁÐIÐ
Treytir
1. Skiparin skal fylgja teimum reglum, sum galda fyri fiskiskap á føroysku landleiðunum.
2. Skiparin skal a)boða Fiskiveiðieftirlitinum frá, tá túrur byrjar og tá túrur endar (telefax +298 313981
ella teldupost: vakt@vorn.fo) og hvar ætlanin er at avreiða, b)tá avreitt verður uttanlands, í seinasta lagi
ein tíma eftir at farið er at sigla, boða Fiskiveiðieftirlitinum frá veiðinøgd umborð flokkað eftir
fiskasløgum og hvar ætlanin er at avreiða.
3. Skiparin skal halda seg til galdandi føroyskar reglur um, at tað bert er loyvt at avreiða veiðina um eina
góðkenda innvigingarskipan í Føroyum, og í útlandinum um eina innvigingarskipan, sum
Fiskiveiðieftirlitið hevur góðkent.
4. Skiparin skal halda seg til galdandi føroyskar reglur um eftirlit við fiskiførum um fylgisvein.
5. Reiðarin/skiparin skal beinanvegin eftir landing senda Fiskiveiðieftirlitinum vektarseðilin. Eisini skal
vera tilskilað, hvar veiðan er fiskað. Upplýsingarnar skulu sendast elektroniskt í tí sniði og eftir teimum
krøvum, sum Fiskiveiðieftirlitið ásetir.
6. Skiparin skal halda treytirnar í kunngerð nr. 67 frá 16. mai 2012 um landingar og avreiðingar av fiski
og fiskavørum.
7. Skiparin skal gjølliga føra veiðidagbók samsvarandi galdandi kunngerð um veiðidagbøkur fyri føroysk
fiskifør, og leiðbeiningini um føring av veiðidagbók. Eftir hvønn túr skal frumrit av dagbókini sendast til
Fiskiveiðieftirlitið, postboks 1238, FO-110 Tórshavn.
8. Skiparin skal beinanvegin, sett er, boða Fiskiveiðieftirlitinum frá, hvar rúsurnar (teinarnir) standa, við
upplýsingum um knattstøður.
9. Loyvt er at veiða á leiðum, har dýpið er meira enn 270 metrar uttanfyri 12 fjórðingar úr
grundlinjunum. Loyvt er ikki at veiða á Føroya Banka og á leiðum, har botnfiskaveiða er bannað eftir
botnfiskasløgum.
10. Hetta økið suður-vestur av Føroyabanka er stongt fyri krabbaveiðu:
1. 60 24 5 N – 009 17 0 V
2. 60 26 7 N – 009 09 1 V
3. 60 24 0 N – 009 07 0 V
4. 60 22 0 N – 009 12 0 V
11. Royndirnar skulu bert fevna um beinleiðis veiðu eftir djúphavskrabba við rúsum. Hjáveiða av
botnfiski kann í mesta lagi verða 1% av samlaðu veiðini av djúphavskrabba fyri loyvistíðarskeiðið.
12. Loyvt er í mesta lagi at hava 1.500 rúsur standandi í sjónum í senn.
13. Kvennkrabbar við rogni skulu beinanvegin sleppast út aftur. Tal av kall- og kvennkrabba í rúsunum
skal skrásetast.
14. Minsta stødd á krabbanum er 12 cm máld sum víddin á skelini.
15. Royndarfiskiskapurin skal fara fram í samstarvi við og undir leiðbeining av Havstovuni. Nágreinilig
ætlan skal gerast fyri royndirnar saman við Havstovuni, við upplýsingum um m.a. reiðskap, leiðir og
tíðarskeið, sum skal góðkennast av Fiskimálaráðnum. Roynast skal á víðari økjum og fleiri leiðum í
føroyskum sjógvi at kortleggja útbreiðslu av djúphavskrabba.
16. Skiparin skal fyri hvørja setu meta um nøgdir av sjófjaðrum, korallum og osti í veiðuni. Eru
viðbreknar vistskipaninir í veiðuni, skal skiparin alt fyri eitt:
1) boða Vørn frá hesum við upplýsingum um knattstøðu og nøgdir av sjófjaðrum, korallum ella osti, og
2) steðga fiskiskapinum og flyta frá tí staði, sum mest sannlíkt er, at viðbrekna vistskipanin er.
17. Skiparin skal taka sýni av veiðuni at lata Havstovuni. Harumframt skal skiparin taka sýni av veiðini
og gera kanningar av longd og vekt á krabba eftir leiðbeining frá Havstovuni.
18. Gjøllig dagbók skal førast yvir royndirnar eftir leiðbeining frá Havstovuni. Avrit av veiðidagbókini
skal sendast Havstovuni, tá biðið verður um tað, og tá royndartíðin er av.
19. Fólk frá Havstovuni skal kunna vera við skipinum og skipið ber allan kostnaðin í hesum sambandi.
20. Royndarfiskiskapurin skal ikki vera øðrum fiskiskapi at ampa og skal, um neyðugt, víkja fyri øðrum
fiskiskapi.
21. Skrivlig frágreiðing um royndirnar skal latast Fiskimálaráðnum, tá royndartíðin er av.
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